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 RESUMO 
 
A educação em seu sentido amplo coincide com a existência humana, e se confunde com a 
origem do próprio homem e a forma como o homem busca garantir sua existência, 
transformando a natureza e transformando a si mesmo através do trabalho. Este trabalho 
resgata a vinculação ontológica e histórica entre trabalho e educação, tendo como base o 
princípio educativo do trabalho e com a finalidade de facilitar a compreensão da relação 
trabalho/educação será apresentada a análise qualitativa de dados, obtidos através de 
entrevistas aos alunos da turma de alfabetização de Jovens e Adultos, implantada no Instituto 
de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás, neste ano de 2009. 
 
Palavras-chaves: Educação / Trabalho, princípio educativo /Alfabetização. 
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  APRESENTAÇÃO 
 

 

  Baseado na concepção histórica dialética, este trabalho monográfico resgata a 

vinculação ontológica entre trabalho e educação, com a finalidade de propor estratégias de 

integração trabalho e educação tendo como base o princípio educativo do trabalho. 

  Neste sentido, inicialmente, propõe-se uma reflexão sobre a concepção de homem e de 

trabalho. Serão apresentadas as contradições em relação ao trabalho no ideário cultural e na 

sociedade capitalista, enquanto categoria fundante do ser social, bem como sua centralidade 

na vida do ser humano, a fim de favorecer uma visão sistematizada e crítica a respeito de 

algumas teorias em torno do tema trabalho e mundo do trabalho, a partir das reflexões de 

alguns autores, relacionados às áreas das ciências humanas e sociais, as quais englobam 

diversos aspectos relacionados ao tema trabalho.  

  Apresentaremos um breve histórico da trajetória da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) no Brasil, destacando os aspectos legais. 

  Serão investigadas algumas questões em torno das relações estabelecidas entre  

trabalho e educação, junto a uma turma de alunos /trabalhadores que fazem parte do quadro 

de colaboradores do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás 

(IPASGO), os quais participam do Projeto AJA-Extensão, implantado neste Instituto.  

  Através de entrevistas obteremos informações sobre o perfil destes educandos que 

participam do projeto AJA ( Alfabetização de Jovens e Adolescentes) como: história de vida, 

ingresso no mundo do trabalho e do emprego, dados relativos ao histórico  educacional e por 

fim serão investigadas questões como: até que ponto os estudos podem melhorar o trabalho, 

se o trabalho poderá contribuir com sua aprendizagem, o conceito e o sentido do trabalho em 

sua vida e ainda  como acha que deveria ser o trabalho.   

  Mediante a análise de tais questões acredita-se que poderemos falar a cerca do 

trabalho enquanto categoria fundante do ser humano, centralidade na vida das pessoas, bem 

como argumentar sobre o princípio educativo do trabalho. 

  Finalmente realizadas algumas considerações a respeito da pesquisa e do processo de 

ensino-aprendizagem. 
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 CAPÍTULO I  

 HISTÓRIA, IDEOLOGIA E O PRINCÍPIO EDUCATIVO DO 

TRABALHO 
 

 

  Mediante a relação entre homem-natureza e homem-homem, que ocorre, 

principalmente na relação de trabalho é que o ser humano produz sua existência como espécie 

e como sujeitos singulares.   

  Sendo assim, serão destacadas, neste capítulo, duas dimensões do trabalho: uma 

dimensão ontológica e a dimensão histórica. 

  A dimensão ontológica, a qual é inerente à espécie humana e se refere ao homem 

enquanto produtor dos bens, que garantam sua própria existência, produzindo conhecimentos 

e cultura humana e uma dimensão que se constitui em  histórica, que corresponde à maneira 

em que se organiza (a produção) em cada momento histórico. (antiguidade: escravismo, 

feudalismo: servidão, capitalismo: assalariado).   

  Na tentativa de enfatizar as concepções históricas, mais do que apontar os marcos 

históricos do trabalho, serão abordados as concepções de trabalho tendo como base as teorias 

de Marx, apontadas por alguns autores das áreas das ciências sociais.  

  Epistemologicamente a palavra trabalho significa tripalium, trabicula, termos 

originados do latim associados à tortura.   

  Neste trabalho, especificamente neste capítulo, convidamos os leitores, a refletir sobre 

o trabalho, observando o papel que o trabalho tem em nossas vidas, a construção do conceito 

sobre o trabalho, bem como as ideologias que o envolve. 

  Assim, a fim de realizar a análise da construção ideológica e concepções de trabalho, 

traçaremos um percurso histórico realizando alguns recortes, enfatizando o surgimento do 

capitalismo, o qual conferiu ao trabalho uma concepção que o exalta como central na vida das 

pessoas, sendo visto como o único meio de ganhar a vida, independente de seu conteúdo.  

  Se por um lado, historicamente, o trabalho está relacionado a castigo, desprazer, 

exaustão física e ou intelectual, ausência de tempo para o lazer, levando o trabalhador a uma 

condição humana de alienação, por outro lado, o trabalho poderá vir a ser uma forma de 

aperfeiçoar o ser humano, gerar conhecimentos, padrões culturais, possibilitar novos 

relacionamentos e constituição da vida social.  

  O que fundamentalmente diferencia o homem dos demais seres vivos é o trabalho. O 
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reconhecimento do trabalho como categoria fundante do ser social está elucidado no trecho a 

seguir: 
Podemos distinguir o homem dos animais pela consciência, pela religião ou por 
qualquer outra coisa que se queira”. Porém, o homem se diferencia dos animais a 
partir do momento em que começa a produzir seus meios de vida, passo este que se 
encontra condicionado por sua organização corporal. Ao produzir seus meios de 
vida, o homem produz indiretamente sua própria vida material ( MARX & 
ENGELS, 1974, p.19). 

 

  Ao considerarmos que a existência humana se faz mediada em primeira ordem pelo 

trabalho, devido ao fato de o mesmo ser uma característica inerente ao ser humano, podemos 

lembrar que Marx e Engels (1974), referiam-se ao caráter intermediário entre o homem e a 

natureza de modo a provocar as transformações por meio de ações as quais denominamos de 

trabalho. Esclarecem ainda que o trabalho apresenta possibilidades de o homem passar de um  

ser  biológico a um ser social: 

 
Somente o trabalho tem como sua essência ontológica, um caráter claro 
intermediário entre homem ( sociedade)  e natureza, tanto inorgânica (utensílio, 
matéria-prima, objeto de trabalho, etc.) como orgânica, interrelação que pode até 
estar situada em pontos determinados da série a que nos referimos, mas antes de 
mais nada assinala a passagem, no homem que trabalha, do ser meramente biológico 
ao ser social. (Marx & Engels, 1974, p. 19). 

 

  Para Borges e Yamamoto (2004), quando uma forma de trabalho tenta eliminar a 

intencionalidade humana ou as suas capacidades cognitivas, está tentando descaracterizar o 

próprio trabalho em uma condição humana central e acrescenta que essa compreensão está por 

trás de muitas críticas e análises sobre as diversas formas de se organizar o trabalho como e o 

modo de fazer e dividir as atribuições, poder e tarefas em uma organização.  

  Outros autores compreendem que embora não seja simples distinguir as atividades de 

primatas não-humanos de nossos ancestrais nas suas tarefas de caça e coleta, ou mesmo de 

algumas até hoje realizadas, existe um distintivo fundamental: a intermediação da cultura. 

  Ciavatta (2005), ao iniciar em um texto, que foi objeto de discussão no Seminário 

Nacional de Formação-MST, apresentado no Programa 5-Um Salto para o Futuro, propõe 

uma reflexão sobre o tema apontando inicialmente considerações sobre nossos trabalhos na 

vida familiar, na vida profissional, no trabalho organizativo do Movimento.  

  Neste sentido questiona: “O que pensamos e o que sentimos em relação a cuidar da 

casa, filhos, cuidar da terra, dos animais, executar tarefas administrativas, de transporte, 

preparar reuniões, escrever textos e tudo mais que podemos realizar em diferentes situações?” 

(Programa 5, Um Salto para o Futuro). 
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  Desta forma entende-se também que cada indivíduo tem seu próprio conceito de 

trabalho, bem como significados nos quais encontraram aspectos que se assemelham, se 

contradizem ou se contrapõe um ao outro.  A pesquisa que será apresentada no final deste 

trabalho procura demonstrar essas divergências e convergências de opiniões a respeito do 

tema trabalho e educação. 

  Para a autora cada um de nós assume diferentes papéis e continua sendo o mesmo e 

não sendo o mesmo, na medida em que essas diferentes ações nos modificam ao serem 

executadas e recorre a um verso de Milton Nascimento, “A hora da chegada é também a hora 

da partida/ O trem da chegada é o mesmo trem da partida...” a fim de expressar a dialética que 

é um fato permanente e natural em nossas vidas. Esclarece ainda que a concepção dialética 

tem por princípio o movimento de transformação de todas as coisas, deste modo afirma que 

“o ser é e não é ao mesmo tempo”, porque se transforma.  

  A autora acrescenta: “o trabalho, como atividade fundamental da vida humana, existirá 

enquanto existirmos, o que muda é a natureza do trabalho, as formas de trabalhar, os 

instrumentos de trabalho, as formas de apropriação do produto do trabalho, as relações de 

trabalho e de produção que se constituem de modo diverso ao longo da história da 

humanidade”. 

  Segundo Borges e Yamamoto (2004) a forma de executarmos e pensarmos o trabalho 

varia com muitos aspectos, os quais organizaram didaticamente nas seguintes dimensões: 

concreta, gerencial, socioeconômica, ideológica e simbólica. 

  A dimensão concreta se refere à tecnologia com a qual se pode contar para realizar o 

trabalho, e às condições materiais e/ou ambientais em que se realiza, incluindo segurança 

física e conforto.   

  A dimensão gerencial diz respeito ao modo pelo qual o trabalho é gerido, considerando 

as funções de planejar, organizar (dividir e distribuir tarefas), dirigir e controlar o trabalho. 

  Já a dimensão socioeconômica, abrange a articulação entre modo de realizar o trabalho 

e as estruturas sociais, econômicas, e políticas em plano macro da sociedade, incluindo aí 

aspectos como o ritmo de crescimento econômico societal, a prosperidade de um setor 

econômico, a renda média, o conflito distributivo, o nível de oferta de emprego, a força de 

trabalho e outros aspectos sociodemográficos.  

  Outra dimensão muito importante é a ideológica, que consiste no discurso elaborado e 

articulado sobre o trabalho, no nível coletivo, societal, justificando o entrelaçamento das 

demais dimensões e especialmente as relações de poder na sociedade. Tal discurso deriva 

diretamente das grandes correntes do pensamento. 
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  Enquanto dimensão simbólica há de se considerar os aspectos subjetivos da relação de 

cada individuo com o trabalho.  

  Os autores advertem que tais dimensões são correlacionadas, interdependentes e 

evoluem historicamente e propõe que detenhamos a atenção aos aspectos relevantes do 

trabalho, considerando o mundo capitalista, devido ao fato de vivermos e estarmos situados 

em um contexto capitalista.  

  Com o surgimento do capitalismo constrói-se e consolida-se uma mudança mais 

visível na reflexão sobre o trabalho.  

  Marx (1983) assinala que: 

 
... a atividade de um número maior de trabalhadores, ao mesmo tempo, no mesmo 
lugar (ou se se quiser no mesmo campo de trabalho), para produzir a mesma espécie 
de mercadoria, sob o comando do mesmo capitalista, constitui histórica e 
conceitualmente o ponto de partida da produção capitalista (p.257). 
 

  Estes dois fenômenos ocorrem com o surgimento da manufatura que, por sua vez, 

pressupõe um adiantado processo de acumulação do capital, desenvolvido no período anterior. 

Quem detém os meios de produção é o capitalista. O indivíduo desprovido destes meios não 

tem como reproduzir sua existência. Essa situação que põe de um lado o dono do capital e de 

outro lado, possuidores da força de trabalho, não é um fato natural, mas resulta de um 

processo histórico anterior. A situação sócio-econômica existente cabia ao indivíduo 

desprovido de tudo, vender seu trabalho, e ao capitalista, adquiri-lo como meio de dar 

prosseguimento à produção de outras mercadorias, o que, sendo valor de troca permite crescer 

seu capital. Nesta realidade inicia Quanto a étnia o grupo entrevistado, o mesmo é composto 

por 2 alunas negras e 13 de cor branca. a noção de contrato de trabalho, surgindo o trabalho 

na forma de emprego assalariado.   

  Nota-se que a adaptação do trabalhador a tal realidade não aconteceu de forma 

simples, submetê-lo a tais condições foi um desafio, devido às contradições, portanto era 

necessária uma ideologia que valorizasse o trabalho em oposição ao ócio. 

  O luteranismo criou a noção de vocação, que consistia no chamado de Deus para a 

realização de um trabalho secular ou missão. Valorizava assim o cumprimento do dever, sendo 

este o único caminho para satisfazer a Deus e/ou para conseguir a salvação. As tendências do 

protestantismo ascético-o calvinismo, o pietismo, o metodismo e outras religiões que 

seguiram ao luteranismo, vieram complementar essa formulação e exaltavam o trabalho para 
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glorificação de Deus, e ao mesmo tempo, reprovavam todas as manifestações de 

comportamento irracional e sem objetivo, juntamente com o incentivo compulsivo à 

poupança. Incentivavam o trabalho sistemático e metódico.  

Segue a exortação de que “aqueles que ganham tudo o que podem e poupam o 
quanto podem” também “devem dar tudo o que podem”, para assim crescer na graça 
de Deus e amealhar um tesouro no céu”. (Weber,1967,p.126) . 

 

  Nesta ideologia atribui-se ao trabalho a noção da prova: “quanto mais duro se 

trabalhava, mais se provava ser merecedor da graça divina. O sucesso (riqueza) era o 

resultado deste trabalho duro”. Tal formulação emprestava legitimidade à distribuição de 

riqueza e tranqüilizava a mente dos ricos. Era atribuída a responsabilidade individual para se 

ter ou não a graça, e só o indivíduo sabia se era escolhido por Deus ou não. A ele, somente, 

cabia provar o estado de graça, reconhecendo o chamado de Deus na ação ascética. 

  Neste sentido, Borges e Yamamoto (2004), comenta que numa economia que nutre 

uma visão utilitarista do trabalho, formula-se uma ideologia que atribui elevada centralidade 

ao trabalho, independente de seu conteúdo, associado a uma ética do cumprimento do dever.  

Nesta análise feita pelos autores, percebe-se que se concebe o trabalho como mercadoria, 

disciplinado, mecanizado, de larga escala, estritamente supervisionado, exigindo requisitos 

mínimos padronizados, planejado por especialistas e executados por outros, supondo o livre 

contrato. 

  Neste processo ocorrem várias cisões dualistas e valorativas, como improdutivo e 

produtivo, de execução e intelectual, operativo e administrativo, público e privado, por 

atividades ocupacionais, camponês e urbano, artesanal e industrial.  

  Ao analisar os modos de produção, Marx (1980) e Engels (1986) tomam este modo de 

produção como um dos determinantes e caracterizadores de cada estágio da humanidade. Para 

Marx, a transformação do modo de produção manufatureira para o modo de produção 

capitalista da “cooperação” exige um parcelamento progressivo do trabalho em suas 

operações, simplificando a atuação de cada um. Tal forma de organizar o trabalho possibilita a 

massificação da produção, caracterizadora do sistema do sistema capitalista. Esta 

característica, do modo de produção capitalista subtrai as possibilidades de identificação do 

trabalhador com o produto de seu trabalho, além de emprestar à força de trabalho uma 

conotação de mercadoria da alienação do trabalho, que se dá de diversas formas, uma vez que 

o trabalhador não possui os meios de produção, não tem controle sobre o produto, nem sobre 

o processo de trabalho e, portanto, é suprimido do seu saber fazer e das possibilidades de 

identificação com o produto. 

  Segundo Marx (1975), o parcelamento das tarefas subtrai, também, o atributo da 



 1

inteligência do trabalho de forma que “quanto mais o operário parcelado é incompleto e 

imperfeito, tanto mais se torna perfeito como parte do operário completo”. Desta forma o 

trabalho que deveria humanizar o próprio homem, de fato o subdivide. 

  “Não somente os trabalhos parciais são repartidos entre os diferentes indivíduos; o 

próprio indivíduo é dividido, transformado em mecanismo automático de um trabalho 

parcial”. (p.77). Ele afirma que o modelo capitalista criou o atributo monotonia ao trabalho, 

devido à excessiva simplificação e eliminação da necessidade de qualificação do trabalhador.  

  Dessa forma Marx entende que o parcelamento das tarefas tem como objetivo o 

crescimento da mais-valia relativa, ao retirar o do operário um rendimento superior durante o 

mesmo período de tempo. 

  Conseqüentemente, de acordo com Marx, “o efeito social, longe de ser a abundância 

geral, indesejavelmente é a acumulação do capital de um lado e a pauperização de outro”. 

(Marx, 1975b). 

  Para Marx, o trabalho que deveria ser humanizador na lógica do capitalismo é o seu 

contrário, pois na forma de mercadoria, é: “alienante, explorador, humilhante, monótono, 

discriminante, embrutecedor, submisso”. Segundo Borges e Yamamoto o trabalho da forma 

como é apresentado por Marx é alienante, porque o trabalhador desconhece o próprio 

processo produtivo e o valor que agrega ao produto, além de não se identificar com os 

produtos de seu trabalho.  Por visar à produção de mais-valia, e ao processo de acumulação de 

capital é também explorador. Por afetar em, algumas circunstâncias, negativamente a auto-

estima, pode ser humilhante.  Monótono em relação a sua organização e conteúdo da tarefa. 

Discriminante porque classifica os homens. “Embrutecedor, por que, longe de desenvolver as 

potencialidades, inibe ou nega sua existência por meio do conteúdo pobre, mecânico e 

repetitivo das tarefas” e por fim “submisso, pela aceitação passiva das características do 

trabalho e do emprego, pela imposição da organização interna do processo de trabalho, pelas 

relações sociais mais amplas e, especialmente pela força do exército industrial de reserva”. 

  A concepção Marxista reivindicava um trabalho humanizador, não-alienado, digno, no 

qual se pudesse produzir a própria condição humana, constituindo-se dessa forma na principal 

força na vida dos indivíduos.  

  Tanto a ética do trabalho, associada à primeira Revolução Industrial, quanto ao 

Marxismo exaltam a importância do trabalho. 

  A defesa da superação da alienação no trabalho permite compreendê-lo como uma 

categoria importante na construção da própria identidade do sujeito, pois o trabalho é ao 

mesmo tempo estruturante para o indivíduo e para a sociedade. 
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  O termo identidade (que se origina do latim idem, o mesmo, a mesma) aponta para 

uma noção de estabilidade que se contrapõe à processual idade e ao caráter de construção 

permanente que lhe são próprios.  O termo em sua tradução sugere ao mesmo tempo o igual 

em contraponto com o diferente, o permanente em lugar do mutante, o individual que não 

inclui o coletivo. 

  Na perspectiva freiriana o homem como ser “inconcluso” e consciente dessa 

“inconclusão” está sempre em permanente processo de busca do ser mais. Sendo assim o 

conceito de identidade como algo permanente também está sendo modificado com sugere 

Ciampa (1987) que apresenta a identidade como um processo contínuo de transformação, que 

ele denomina de metamorfose, no qual estão envolvidas todas as dimensões humanas: 

biológicas, psicológicas e sociais. 

  Historicamente, a formulação da concepção do trabalho sob o capitalismo é demarcada 

por suas próprias crises e pelas suas formas de renovação. 

  Borges e Yamamoto (2004) lembram que a organização dos trabalhadores cresceu 

durante todo o século XIX, tornando mais forte a forma de resistência à exploração ocorrida 

no processo produtivo e complicando as relações dentro do espaço da fábrica.  

  O desenvolvimento do capitalismo na primeira metade do século XIX levou à tentativa 

de construção de uma Sociedade do Bem-estar, sendo que esta não foi concretizada 

plenamente em todo o mundo, mas somente nos países centrais do capitalismo. Nos países 

periféricos não passou de uma referência. Neste modelo de sociedade do bem-estar, a 

concepção implícita de trabalho atribuía uma centralidade relativamente menor, porque o 

consumo ganhava importância e o trabalho e o tido como mercadoria era importante porque 

se constituía em um meio de garantia do consumo.    

  Algumas características negativas atribuídas ao trabalho, como parcelamento de 

atividades, empobrecimento de conteúdo, foram exacerbadas, porém, a obtenção do sucesso 

econômico passou a ser explicada de maneira mais complexa, sendo o esforço apenas um dos 

aspectos relevantes.  No entanto, estabelecia dessa forma “uma troca entre trabalho 

esvaziado de conteúdo, mas estimulado pelos reforços socioeconômicos”.  

  Sob a chamada Terceira Revolução Industrial que ainda se configura, temos duas 

formas opostas de concepção de trabalho, as quais apresentam uma diferença básica na 

importância atribuída ao trabalho. Uma das formas, influenciada pelo modelo de 

desenvolvimento do Estado do Bem-estar, imprimiu ao trabalho uma concepção gerencialista.  

  Nos estudos apresentados que antecedem tal momento histórico e permanece na 

atualidade demonstram que, segundo (Borges, 1999) existem resquícios da concepção clássica 

do trabalho, e de acordo com essa concepção, o trabalho assume uma face degradante e 



 1

pesada.  

  Para Borges uma das hipóteses explicativa de tal traço de nossa cultura está 

relacionada, de um lado à nossa escravidão e de outro, as atuais “condições conjunturais do 

mundo do trabalho que subtraem a credibilidade de conseguirmos construir um mundo do 

trabalho melhor”. 

  Vale ressaltar que embora cada uma das concepções citadas seja típica de uma época, 

de um tempo histórico específico, o surgimento de uma não exclui a posterior. Todas de 

alguma forma continuam co-existindo.  

  No Brasil, as desigualdades de desenvolvimento nas regiões, nos setores econômicos e 

organizações favorecem o convívio de várias concepções. 

  As concepções e importância do trabalho diversificam de um país para outro, de um 

momento histórico e até mesmo entre um autor e outro, bem como entre os trabalhadores. 

  A educação está ontologicamente ligada ao trabalho, portanto, neste sentido serão 

apresentadas algumas articulações entre trabalho e educação ressaltando o princípio educativo 

do trabalho.    

  O resgate da vinculação ontológica entre trabalho e educação, assim como as 

concepções em torno dos temas, nos permite uma compreensão da materialidade das relações 

em que se estabelece o vínculo entre trabalho e educação.   

 
Na verdade, todo sistema educacional se estrutura a partir da questão do trabalho, 
pois o trabalho é à base da existência humana, e os homens se caracterizam como 
tais na medida em que produzem sua própria existência, a partir de suas 
necessidades. Trabalhar é agir sobre a natureza, agir sobre a realidade, 
transformando-a em função dos objetivos, das necessidades humanas. A sociedade 
se estrutura em função da maneira pela qual se organiza o processo de produção da 
existência humana, o processo de trabalho. (Saviani, 1986a: 14). 

 

  SAVIANI (1989) afirma que “o trabalho pode ser considerado como princípio 

educativo em três sentidos diversos, articulados entre si:”. 

 
Num primeiro sentido, o trabalho é princípio educativo na medida em que determina 
pelo grau de desenvolvimento social atingido historicamente, o modo de ser da 
educação em seu conjunto. Nesse sentido, aos modos de produção correspondem 
modos distintos de educar com uma correspondente forma dominante de educação. 
E um segundo sentido, o trabalho é princípio educativo na medida em que coloca 
exigências específicas que o processo educativo deve preencher, em vista da 
participação direta dos membros da sociedade no trabalho socialmente produtivo. 
Finalmente, o trabalho é princípio educativo num terceiro sentido, à medida que 
determina a educação como uma modalidade específica e diferenciada de trabalho: o 
trabalho pedagógico (SAVIANI, 1989, pp. 1-2). 
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  De acordo com Marx, o trabalho transcende de um modo necessário, toda a 

caracterização didático-pedagógica, seja como objetivo meramente profissional, seja como 

função didática, como instrumento de aquisição e comprovação das noções teóricas ou com 

fins morais de educação do caráter e de formação de uma atitude de respeito para com o 

trabalho ou para quem trabalha, para se identificar com a própria essência do homem.  

  O trabalho como princípio educativo vincula-se, então, à própria forma de ser dos 

seres humanos. Ao considerar que somos não só parte da natureza, mas que somos natureza e 

dependemos da natureza para produzir os meios para garantir a nossa existência, 

empreendemos energia em uma ação vital, a qual se denomina de trabalho, para transformar a 

natureza em meios de vida.  

  Dessa forma essa ação, ou seja, o trabalho torna-se uma condição imperativa, no 

sentido de socializar o princípio do trabalho como produtor de valores de uso, para manter e 

reproduzir a vida, é crucial e “educativo”. 

  Na relação dos seres humanos para produzirem os meios de vida pelo trabalho, não 

significa apenas que, ao transformar a natureza, transformamos a nós mesmos, mas também 

que a atividade prática é o ponto de partida do conhecimento, da cultura e da conscientização. 

  Ciavatta adverte que a direção que assume a relação trabalho e educação nos processos 

formativos não é inocente. Traz a marca dos embates que se efetivam no âmbito do conjunto 

das relações sociais. Trata-se de uma relação que é parte da luta hegemônica entre capital e 

trabalho. A questão pede também uma reflexão sobre “a perda da inocência” (IANNI, 1984).  

Neste sentido propõe a perda da inocência intelectual. Isto é: 

 
Devemos procurar ver a realidade do trabalho posta sobre os próprios pés, e não vê-
la invertida, explicada, direcionada por idéias e soluções que vêm de cabeças até 
bem-intencionadas, mas que não explicam todos os problemas do trabalho. Senão, 
vejamos: partimos da tese de que é inocência pensar que o trabalho é sempre bom. 
Mas, em certas condições, ele é sempre bom. E quais são estas condições? São 
aquelas que estão além das aparências dos fenômenos, das relações imediatas, 
visíveis..  

 

  Sob esse ponto de vista, há que se considerar até que ponto o trabalho é educativo, e 

partir do pressuposto que o trabalho pode ser ou não educativo dependendo das condições em 

que se processa.  

  Ciavatta, (2005) expõe duas vertentes contraditórias sobre o que pensamos, sentimos e 

vivenciamos em relação ao trabalho, as quais fazem parte do ideário cultural da nossa 

sociedade, sendo que uma dessas vertentes tem suas raízes no pensamento religioso que, 

segundo o qual o trabalho dignifica, valoriza e enobrece o homem, disciplina o corpo e o 
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eleva espiritualmente. 

  No Brasil convém lembrar que as condições de trabalho muitas vezes são 

desumanizadoras, levando-os a privações de toda ordem na vida pessoal, familiar e social. 

Tais condições refletem as relações de exploração do trabalhador, de alienação e de sonegação 

de seus meios de vida, como salário, condições de moradia, expropriação também das 

possibilidades de busca de conhecimento e falta de controle sobre seu próprio tempo e do 

processo de trabalho. 

  Para Titton (2006) o elemento central que define a concepção do princípio educativo 

de trabalho está baseado na explicação de Marx que defende que é o trabalho que humaniza o 

homem, mas no modo de produção capitalista, como já foi posto, em forma de mercadoria, é 

fonte de alienação, que educa os trabalhadores no sentido de uma sociabilidade de relações 

“estranhadas”. 

  Dessa forma identificar o princípio educativo do trabalho na atual conjuntura, significa 

identificar o processo de estranhamento e alienação decorrente das relações sociais em que os 

homens produzem sua existência. 

  A concepção de trabalho como princípio educativo está pautada também no trabalho 

socialmente útil (Freitas, 1995), pois o que irá diferenciar  as proposições pedagógicas da 

escola capitalista da proposta da educação omnilateral é a organização do trabalho 

pedagógico. 

   Essa concepção não toma por base a noção de trabalho como meio de dignificação ou 

de disciplinamento. O que está na base é como no processo de transmissão do conhecimento 

pelo ensino é possível a apreensão dos elementos e propriedades que materializam um dado 

fenômeno. 

  A união trabalho/ensino representa um desafio à manutenção da coerência de 

propostas que se referenciam em um projeto histórico superador do capital. Portanto 

identificar a necessidade de transmissão do conhecimento acumulado ao longo da história de 

forma a potencializar um projeto histórico anti-capitalista, requer ao mesmo tempo identificar 

qual é o complexo social que permite esta articulação, pelo lugar que ocupa no próprio 

processo de produção do conhecimento.  A História da Educação de adultos está vinculada 

aos movimentos sociais, de luta pela sobrevivência, por trabalho e por moradia. No capítulo 

que se segue será possível perceber a trajetória da afirmação do direito à Educação dos Jovens 

e Adultos. 
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 CAPÍTULO II 

 BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E 

DO PROEJA NO BRASIL 
 

 

  A Educação de Jovens e Adultos, historicamente, é marcada pela descontinuidade e 

por políticas públicas insuficientes para dar conta da demanda crescente de pessoas que 

procuram essa modalidade de ensino. Essas políticas, muitas vezes, são resultantes de 

iniciativas individuais ou de grupos isolados, voltados especialmente para o âmbito da 

alfabetização que se somam às iniciativas do Estado. 

  No Brasil, segundo Gadotti (2008), a história da educação de adultos poderia ser 

dividida em três principais períodos: de 1946 a 1958 foi marcado pelas grandes campanhas 

nacionais de iniciativa oficial chamadas de “cruzadas” com a finalidade de “erradicar o 

analfabetismo”. Pelos termos adotados fica claro que o analfabetismo era visto como uma 

praga, uma doença. No segundo período que corresponde aos anos de 1958 a 1964, no ano de 

1958, foi realizado o 2º Congresso Nacional de Educação de Adultos, que contou com a 

participação de Paulo Freire e a partir desse congresso a idéia de um programa permanente de 

enfrentamento do problema da alfabetização culminou no Plano Nacional de Alfabetização de 

Adultos, dirigido por Paulo Freire, mas foi extinto pelo Golpe de Estado de 1964 depois de 

um ano de funcionamento. A educação de Adultos era entendida a partir de uma visão das 

causas do analfabetismo, como alfabetização de base, portanto articulada com as reformas de 

base, defendida pelo governo populista João Goulart. Dessa forma os Centros Populares de 

Culturas que foram extintos logo depois do golpe militar de 1964, e também o MEB 

(Movimento de Educação de Base) apoiado pela Igreja e cuja duração foi até 1969, foram 

influenciados por essas idéias. No terceiro período, houve retrocessos, pois o governo militar 

insistia em campanhas como a Cruzada ABC (Ação Básica Cristã) e posteriormente com o 

MOBRAL, o qual foi concebido como um sistema que visava basicamente ao controle da 

população, principalmente a rural.  Em seguida a “redemocratização” e a “Nova República” 

extinguem o MOBRAL e cria a Fundação Educar, com objetivos mais amplos e democráticos, 

porém sem contar com os recursos que o MOBRAL dispunha.  

  Desde a Promulgação da Constituição Federal, em 1988, a Educação de Jovens e 

Adultos foi projetada no rol dos direitos da cidadania, já que se assegurou o Ensino 

Fundamental público e gratuito em qualquer idade.  Contudo, é necessário lembrar que foi nos 



 1

anos 40, do século XX, que se programou a primeira política pública nacional de educação 

escolar para adultos: a Campanha Nacional de Alfabetização de Adultos, representando o 

início da ação federal dotada de disposição para o combate ao analfabetismo. Tal projeto foi 

lançado em 1947, no contexto mundial de consolidação do capitalismo e de desenvolvimento 

da noção de analfabetismo funcional, nos Estados Unidos, que estava relacionada à 

capacidade de interpretação e produção de textos no âmbito das relações de trabalho. 

  No Brasil, vivia-se o ambiente político da pós-Constituição de 1946, que instituíra o 

voto universal, desde que o indivíduo fosse alfabetizado, restrição que excluía cerca de 50% 

da população entre 15 e 64 anos. Tal situação levou a um esforço de alfabetização com vistas 

à expansão da massa de eleitores por diferentes setores sociais, que entendiam que o 

analfabetismo era um dos mecanismos de manutenção da estrutura de poder baseada na 

exclusão do grande público nas decisões importantes do país. Essa campanha, porém, foi 

elaborada sem qualquer referência sobre as especificidades da educação de adultos, partindo 

da idéia de que o analfabeto seria um incapaz, responsável pelas mazelas sócio-econômicas e 

culturais do Brasil. Assim, a partir desse argumento, o analfabetismo deveria ser exterminado 

para se alcançar o desenvolvimento, uma concepção grosseira lançada aos ombros dos 

brasileiros não-alfabetizados. Dessa forma, a educação escolar continuava polarizada entre a 

elitização do saber e a manipulação populista das classes populares, através da rede escolar 

tradicional e da Campanha de Alfabetização de Adultos.  

  Algumas iniciativas de alfabetização de adultos não oficiais ganharam expressão 

social, paralelamente às propostas governamentais. Em especial, a Igreja Católica estabeleceu 

um movimento em direção aos grupos populares, visando à conscientização histórico-social 

desses setores, assim, reivindicava condições de moradia, trabalho, educação. Tal tendência 

teve início com a Ação Católica, que buscava a transformação social atuando junto a 

sindicatos, igrejas e associações populares, dando base para o surgimento do Partido dos 

Trabalhadores (PT), do Movimento dos Trabalhadores Rural Sem-Terra (MST), da Teologia 

da Libertação e da pedagogia de Paulo Freire. 

  A filosofia desse educador ficou conhecida, também, como Educação Popular, cujo 

objetivo consistia em conscientizar e libertar os indivíduos, o que entrava em choque direto 

com a Educação do Sistema, voltado para o treinamento de mão-de-obra produtiva e eficiente, 

nos moldes da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) e dos Estados Unidos. 

  Dentro da perspectiva popular surge o Movimento de Educação de Base (MEB), que 

era projeto de ensino à distância lançado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
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(CNBB), em 1961, repetindo experiências bem-sucedidas em outros países que adotavam 

princípios próximos ao pensamento de Freire.  

  Dessa forma, o MEB, orientado pelos anseios da Educação Popular, acabaria se 

opondo aos fundamentos que davam sustentação às campanhas oficiais. O MEB entendia o 

analfabetismo como efeito de um cenário sócio-histórico de desigualdade de condições, que 

condenava à nulidade e à opressão os que não se apropriaram do código escrito. Portanto, o 

processo educativo que tivesse como objetivo a construção da cidadania deveria interferir na 

estrutura social responsável pela produção do analfabetismo. 

  No início da década de 1960, governo João Goulart, movimentos de educação e 

cultura popular, ligados a organizações sociais, à Igreja Católica e a setores governamentais, 

desenvolveram experiências de alfabetização de adultos orientadas para conscientizar os 

participantes de seus direitos, analisar criticamente a realidade e nela intervir para transformar 

as estruturas sociais injustas. 

  No ano de 1963, instituiu-se o Plano Nacional de Alfabetização, o qual foi idealizado 

por Freire desde 1958, quando da realização do Congresso Nacional de Educação de Adultos.   

  Contudo, em 1964, após a implantação do governo civil-militar, os projetos baseados 

na Educação Popular perderam força, com corte de verbas para financiamento de suas ações e 

por medidas arbitrárias, exilando-se lideranças destes movimentos, como Paulo Freire. 

  Para ocupar o espaço das iniciativas populares de educação de adultos, o novo governo 

cria, mais tarde, o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), no início da década 

de 70, século XX, cujas diretrizes eram contrárias às dos movimentos populares e buscavam 

dar legitimidade ao governo civil militar.  

  Nesse período, a reorganização do sistema educacional foi voltada para atender às 

necessidades do mercado de trabalho, exigência do modelo econômico que se consolidava, de 

forma que a escolarização de jovens e adultos fora institucionalizada nas redes de ensino, 

especialmente com a lei 5.692, de 1971, quando se reformulou o ensino em todos os seus 

níveis, regulamentando o ensino supletivo e conferindo à suplência a função de repor 

escolaridade não realizada na infância e adolescência, que até então considerados os ciclos da 

vida mais adequados à aprendizagem. Dessa forma, foi aprovado o ensino supletivo, que não 

incorporava as inovadoras contribuições que os movimentos populares do início da década de 

1960 legaram à educação de adultos e que chegaram ao mundo todo através de Paulo Freire. 

  Em 1989, com a finalidade de preparar o Ano Internacional da Alfabetização (1990), 

foi criada no Brasil a Comissão Nacional de Alfabetização que de início era coordenada por 
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Paulo Freire e depois por José Eustáquio Romão, com o objetivo de elaborar diretrizes para a 

formulação de políticas de alfabetização em longo prazo. 

  Em 2000, foram promulgadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA, que 

explicita as especificidades dessa demanda. Nesse mesmo período, a modalidade é incluída no 

Plano Nacional de Educação, reconhecendo-se suas necessidades em relação à formação 

continuada do seu corpo docente, à produção de material didático e à técnicas pedagógicas 

adequadas. Portanto, é muito recente a conquista e definição desta modalidade de ensino, 

enquanto política pública de acesso e continuidade à escolarização do adulto, reconhecidos no 

âmbito da Constituição Federal. 

  A educação constitui-se em uma chave indispensável para a sociedade do 

conhecimento e vem se impondo, cada vez mais, como uma necessidade diante das inovações 

nos processos produtivos e avanços tecnológicos no mundo do trabalho. 

  A sociedade está passando por uma revolução informacional, comparada à revolução 

industrial, fato que exige maior qualificação no mundo do trabalho, onde quem não consegue 

acompanhar fica excluído do processo. 

  Um dos eixos do PROEJA está no entendimento de que para a qualificação dos 

trabalhadores, jovens e adultos, para o exercício de diferentes ocupações contribuindo na 

valorização social se faz necessário que a Educação de Jovens e Adultos esteja vinculada ao 

mundo do trabalho. 

  Segundo Lima (2005), “a qualificação profissional se constitui como um processo que 

se situa prioritariamente na relação social construída no e pelo trabalho”. 

  Quanto aos aspectos legais referentes à Educação de Jovens e Adultos, podemos citar 

como referências a Constituição Federal de 1988, LDB/1996 ''Lei de Diretrizes e Base da 

Educação'' e ainda o Decreto 5840/2006, que trata do ''Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos''-PROEJA. 

  Nesta perspectiva, PROEJA está pautado no princípio educativo e em outros princípios 

apresentados no Decreto 5.840/2006, como os princípios: da aprendizagem de conhecimentos 

significativos, de respeito ao ser e aos saberes, de construção coletiva do conhecimento, da 

vinculação entre educação e trabalho, ou seja, a integração entre Educação Básica e a 

Profissional e Tecnológica; princípio da interdisciplinaridade e de avaliação como processo.  

  Os princípios que consolidam os fundamentos dessa política nacional, definidos a 

partir de teorias de educação em geral e de estudos específicos do campo da EJA, além de 

reflexões teóricas e práticas, desenvolvidas tanto na EJA quanto no Ensino Médio e nos 
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cursos de formação profissional da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. 

  O primeiro princípio está pautado no compromisso com a inclusão da população nas 

ofertas educacionais e precisa ser compreendido não apenas pelo acesso dos ausentes do 

direito à escola, mas questionando também as formas como essa inclusão tem sido feita, 

muitas vezes promovendo e produzindo exclusões dentro do sistema, quando não assegura a 

permanência e o sucesso dos alunos nas unidades escolares. 

  Enquanto que o segundo princípio consiste na inserção da modalidade EJA integrada à 

Educação Profissional nos sistemas educacionais públicos. 

  A ampliação do direito à educação básica, pela universalização do Ensino Médio 

constitui o terceiro princípio, face à compreensão de que a formação humana não se faz em 

tempos curtos, exigindo períodos mais alongados, que consolidem saberes. 

O quarto princípio compreende o trabalho como princípio educativo. A vinculação da 

escola média com a perspectiva do trabalho não se pauta pela relação com a ocupação 

profissional diretamente, mas pelo entendimento de que homens e mulheres produzem sua 

condição humana pelo trabalho. 

 O quinto princípio define a pesquisa como fundamento da formação do sujeito 

contemplado nessa política, por compreendê-la como modo de produzir conhecimentos e 

fazer avançar a compreensão da realidade, além de contribuir para a construção da autonomia 

intelectual desses sujeitos/educandos. 

  O sexto princípio considera as condições geracionais, de gênero, de relações étnico-

raciais como fundantes da formação humana e dos modos como se produzem as identidades 

sociais. 

  O grande desafio dessa política é a construção de uma identidade própria para novos 

espaços educativos. Em função das especificidades dos sujeitos da EJA (jovens, adultos, 

terceira idade, trabalhadores, população do campo, mulheres, negros, portadores de 

necessidades especiais, dentre outros). 

  Enquanto proposta de Educação Profissional integrada à EJA, o PROEJA apresenta-se 

como uma possibilidade real de conferir maior significado aos estudos, pois pode interferir 

diretamente na melhoria da qualificação profissional e contribuir para uma inserção digna na 

sociedade, em suas dimensões social, política, cultural e no mundo do trabalho, possibilitando 

assim prosseguir os estudos. 

  No capitulo que se segue teremos a oportunidade de conhecer um público específico 

que como veremos através do levantamento de perfil realizado apresenta características que se 

assemelham e ao mesmo tempo também se diferencia de muitos outros adultos que são 
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atendidos na educação básica, especificamente na modalidade de educação de jovens e 

adultos. 

  O Ipasgo1 desenvolveu no  ano de 2006 o “Projeto Farol do Saber”* tendo como 

parceiros a Escola de Governo e a Secretaria de Moradia e Cidadania. Este projeto tinha por 

objetivo geral  sistematizar as situações de ensino  aprendizagem a fim de garantir aos 

colaboradores o acesso aos conhecimentos práticos e conceituais, visando democratizar, 

humanizar e diversificar a prática pedagógica e buscando incorporar as dimensões do sistema 

de qualidade. Concluída a etapa de alfabetização os alunos foram convidados a participar do 

curso de alfabetização digital que será oferecido pelo CEP- Escola de Governo2 em parceria 

com a Secretaria de Moradia e Cidadania com início previsto para janeiro do ano de 2009. 

  O Projeto de Alfabetização de Jovens e Adolescentes (AJA-Extensão) implantado no 

Ipasgo, pretende oportunizar a continuidade dos estudos aos colaboradores que  participavam 

do Projeto “Farol do Saber” promovido pelo Ipasgo em parceria com a Escola de Governo e 

outros que por algum motivo tiveram que interromper seus estudos nas séries iniciais. 

  O projeto AJA-extensão tem por objetivo principal promover a inclusão social e a 

qualificação profissional  de forma integrada a Educação básica, favorecendo os processos de 

aprendizagem no ambiente de trabalho, mediante situações pedagógicas que viabilizem a 

aquisição de diversas tecnologias, como a leitura, a escrita e o uso da informática.   

  Pretende-se posteriormente aumentar o escopo para a comunidade circunvizinha, a fim 

de implementar as ações referentes a responsabilidade sócio-ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1  Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás 
2  Centro de Educação Profissional – Escola do Governo  
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 CAPÍTULO III  

 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  DAS ENTREVISTAS 

AOS ALUNOS DO PROJETO AJA-EXTENSÃO NO IPASGO 
 

 

  Os dados apresentados a seguir são referentes às entrevistas realizadas com 15 alunos 

que freqüentam atualmente às aulas na modalidade de Educação básica de Adultos-Turma 

AJA-Extensão. 

  Na entrevista foi realizado o levantamento de perfil dos alunos matriculados no 

Projeto AJA-(Alfabetização de Jovens e Adultos).  (Este projeto foi implantado no IPASGO 

em parceria com a Secretaria Municipal de Ensino) no ano de 2009 e faz parte de uma 

extensão da Escola Municipal Itamar Martins, situada no Setor Bela Vista em Goiânia. 

  Os alunos são oriundos de bairros distantes. Uma parcela reside no Município de 

Aparecida de Goiânia e se desloca diariamente de suas residências para prestar serviços 

terceirizados neste Instituto. Outra parcela mora em bairros localizados nas regiões noroeste e 

leste de Goiânia.  

  Um pequeno número de funcionários faz parte do quadro de funcionários efetivos do 

próprio IPASGO. 

  Os alunos que se inscreveram no Projeto AJA, pretendem atualizar os estudos, ou 

aprender a ler e escrever e os que já estão alfabetizados pretendem concluir a primeira etapa 

do ensino fundamental 4a Série primária, ou seja, primeiro segmento do Ensino Fundamental. 

Segundo os alunos alfabetizados os mesmos pretendem já no próximo ano iniciar a 5a Série do 

Ensino Fundamental, ou seja, o segundo segmento da Educação de Jovens e Adultos. 

  Do quantitativo de alunos matriculados -21 alunos foi detectado que: 2 (duas) 

desistiram por problemas de saúde; 1(uma) desistiu devido mudança de local de trabalho (foi 

transferida para outro órgão); 2(duas) estão em férias; 1(uma) aluna não compareceu à 

entrevista.  

  A faixa etária dos alunos matriculados no Projeto AJA – Extensão do Ipasgo e 

entrevistados varia entre os 26 a 61 anos de idade.  Atualmente a turma é composta por 13 

mulheres e três homens. Foram entrevistados 3 (três) alunos e 12 (doze) alunas. Quanto a 

étnia o grupo entrevistado, o mesmo é composto por 2 alunas negras e 13 de cor branca. 

  Alguns moram em bairros localizados em Aparecida de Goiânia, e outros na região 

noroeste e leste de Goiânia.  
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  Em relação à situação sócio afetiva ou estado civil: 

 

 
 

  Os 15 (quinze) entrevistados têm filhos.  Sendo que a média de filhos, ficou entre 1 

(um) a 3(três) filhos por entrevistado.  Apenas três entrevistados tem de 4 a 5 filhos, sendo 

que uma das entrevistadas tem 2 filhos adotados. 

  A maioria relata ter uma convivência familiar, boa ou ótima, poucos citam conflitos 

com cônjuge, filhos ou netos. 

  Em relação ao ciclo de amizades demonstram ter boas relações de trabalho, dizendo 

que alguns colegas de trabalho tornam-se amigos, pois passam a maior parte de seu tempo no 

trabalho. Dizem ter poucos amigos na vizinhança porque chegam à noite e passam somente o 

final de semana em casa, e por isso mal dá tempo de conhecer os vizinhos e se relacionar com 
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eles e dizem ter boas relações com a vizinhança, no sentido de não ter “mal querência com 

ninguém...” (ESS).  

  O homem é um ser relacional, pois como podemos observar , ao contrário de outras 
0espécies animais, que rapidamente tornam-se independentes, o ser humano, quando nasce, é 
mais vulnerável às ameaças naturais.  Diferentemente dos recém - nascidos de outras espécies, 
que tão logo adquirem independência para estar no mundo, o recém-nascido da espécie 
humana apresenta-se como um ser dependente de cuidados, inicialmente advindos de seus 
genitores e/ou cuidadores, os quais são fundamentais no suprimento de suas necessidades 
básicas, como: saciar a fome, sede, garantindo sua sobrevivência e possibilitando trocas 
afetivas e emocionais e posteriormente mantêm-se por algum tempo ou mesmo por toda a 
vida numa relação de interdependência com os membros da família e outras pessoas que 
compõem seu ciclo de relações.  É necessário que reconheçamos essa condição humana para 
entendermos o quanto é importante à convivência, numa vida em sociedade, pois neste 
sentido facilita as relações de trocas, as relações de trabalho, além de conduzir o indivíduo e o 
coletivo à vivência de uma organização regida por regras, leis, governo e outros aparelhos que 
exercem forças coercitivas. O homem busca, na convivência com o outro, nas atividades que 
envolvem educação, trabalho a satisfação de suas necessidades, que se transformam em 
fatores motivacionais para a convivência em grupos religiosos, políticos principalmente de 
trabalho. 
  Quando questionados sobre a forma como ocupam o tempo livre, algumas mulheres e 
um dos homens entrevistados dizem que gostam de cuidar da casa. O Senhor J.S.M, por 
exemplo diz “gosto de ouvir música, quando tem jogo na televisão eu gosto de assistir. Gosto 
de ajudar limpando a casa, lavando as vasilhas, ajudando minha mulher”. 
  Uma entrevistada (LCB), diz: “Acho que nunca tive isso: tempo livre! Não sei nem o 
que é isso.” 
  Diz isso no sentido de não ter tempo livre, de estar constantemente ocupada e 
complementa: “Eu arrumo a casa dia inteiro, lavo roupa, olho neto. A rotina é serviço de 
casa e tá bom. Com o salário que eu ganho não dá para sair porque tudo precisa de dinheiro, 
ainda mais quando sai com menino.” E denuncia uma situação de falta de oportunidades de 
lazer: “Lá no meu setor não tem praça, não tem opção de lazer!” 
  Outra resposta que demonstra falta de tempo para descanso ou lazer é a da (MZM), 
que diz assim: “Minha filha do céu, lá em casa eu não tenho tempo livre de jeeito nenhum. 
Aliás quando tenho um tempinho assisto televisão, converso com mamãe e passeio na casa de 
uma filha que mora mais afastada” 
  Outra entrevistada, CSN diz: “Rezando em casa ou indo para a igreja, trabalhando 
em casa (risos), dona de casa né?” 
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  Já este entrevistado (CLAS) demonstra viver alguns momentos de lazer que podem 

representar uma recuperação de energias física e psicológica nos momentos de tempo livre: 

“Eu gosto de descansar, ouvir música, eu gosto mais é de sertaneja né”. Porém o mesmo 

quando se refere ao ciclo de amizades diz que nos finais de semana ajuda com a construir 

casas de os parentes ou de amigos contribuindo com a mão de obra.  Outro exemplo de 

tentativa de ocupar o tempo livre 

  Na forma de lazer ou de descanso é o de (ECV): “adoro ouvir música internacional, 

fazer crochê, cuidar da minha filha, da casa, faço bordado, mas ultimamente quase não tô 
tendo tempo. Tenho compromissos religiosos, grupo de oração de mães.” 

  Nota-se que os entrevistados continuam trabalhando, mesmo nos momentos de tempo 

livre, refletindo dessa forma uma relação positiva com o trabalho, pois a maioria citou como 

algo prazeroso as atividades que desenvolvem nos momentos de tempo livre, realizar tarefas 

domésticas, artesanais, às vezes para aumentar a renda familiar e outras vezes simplesmente 

por gostar, ou ao colaborar com atividades na igreja ou como cita um dos entrevistados 

ajudando alguns parentes ou vizinhos a reformar ou construir suas casas: “Fiz a inscrição com 

a intenção de continuar os estudos.” afirma ele referindo-se à matrícula na turma de AJA do 

Ipasgo...  “Mas fiquei afastado de licença médica porque quebrei o braço quando estava 

ajudando minha irmã a reformar a casa dela”.(CLAS). 

  Já (ESS) afirma: “sábado que eu não tô aqui, gosto de arrumar a casa, sentar na 
porta de casa, brincando com o netinho. Gosto de ir na casa dos bisavôs do meu neto e 

parentes do meu genro.” 

  A modificação das condições sociais, com a modernização da produção 

industrializada, o “tempo livre” (e não mais o ócio) pode ter ficado cada vez mais extenso, 

acarretando com isso a preocupação do que fazer com ele.  

  Este aumento de tempo livre também pode ser pensado como o resultado de lutas dos 

trabalhadores. Mas, pensar o “tempo livre” como tal já seria pensá-lo no em sua outra face, ou 

seja, como tempo de reintegração das capacidades psicológicas e físicas dos trabalhadores na 

lógica do trabalho.   

  Portanto, o “tempo livre” seria, neste caso, a confirmação da aceitação do trabalho 

alienante e que, para poder suportá-lo, os trabalhadores lutariam por um tempo que os 

distanciasse da rotina massacrante. “Nesse tempo disponível, coloca-se toda uma oferta de 

instrumentos (aparelhos) de diversão como possibilitadores de um suspiro quase terminal que 

lhes asseguraria um pouco mais de fôlego.” 

Para Adorno quando se aceita como verdadeiro o pensamento de Marx, de que na 

sociedade burguesa a força de trabalho tornou-se mercadoria e, por isso, o trabalho foi 
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coisificado, então “a palavra ‘hobby’ conduz ao paradoxo de que aquele estado, que se 

entende como o contrário de coisificação, como reserva de vida imediata em um sistema total 

completamente mediado, é, por sua vez, coisificado da mesma maneira que a rígida 

delimitação entre trabalho e tempo livre” (ADORNO, 1995, p. 72). 

  É importante lembrar, que este autor não “prega” ser o “tempo livre” indesejável, 

embora ele não o considere como tempo livre – e sim, ele argumenta que no tempo que 

consideramos livre, estruturaram-se novas e diferenciadas formas de controle sobre os 

indivíduos.  Dessa forma, entende que o tempo livre deve privilegiar sempre a autonomia 

do indivíduo para minimamente ser considerado como tal.   

  Referente às condições sócio-econômico foram considerados dois aspectos: renda 

familiar e condições de moradia.  
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  Nesta entrevista foi realizado um levantamento do histórico profissional e foi possível 

perceber que em relação  à profissão  e ao cargo que ocupam os entrevistados e entrevistadas 

demonstram falta de identidade profissional, quando a maioria diz estar escrito no crachá 

servente, mas que “é serviços gerais, porque servente é na construção né?” (JSM) 

  Outra fala  demonstra além dessa falta de identidade, certo desagrado pelo nome do 

cargo é da entrevistada (ECV) que diz: “Ave-Maria ! Tenho até desgosto de falar isso,(pausa) 

mas não posso porque é de onde tiro meu pão de cada dia” e finalmente revela seu cargo 

“servente de serviços gerais.” 

  Ao fazer referências aos estudos realizados para embasar esta pesquisa, podemos 

recorrer a Ciavatta (2005) lembrando que ao assumirmos diferentes papéis continuamos sendo 

os mesmos, na medida em que diferentes ações nos modificam ao executarmos nossos 

trabalhos.  

  Ciampa (1987) traz a idéia de metamorfose, que se refere às mudanças nos diferentes 

papéis que assumimos e nas mudanças que ocorrem em termos de identidade, a partir desses 

papéis assumidos, na vida familiar, no trabalho. 
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  Referente à média de tempo de trabalho, quando se pergunta com quantos anos 

começou a trabalhar uma das entrevistas Dona Nicole, 57 anos, diz sorrindo: “desde que 

nasci ...(Risos). Com 5 anos já trabalhava na roça, colhendo algodão, amendoim, levando 

refeição pra pião. Ichi eu trabalhei de mais graças a Deus hoje não tenho preguiça” e afirma 

que trabalha há 52 anos. 

  Um entrevistado Sr. J.M relata e denuncia uma situação de exploração de mão de obra 

infantil por parte de um tio  dizendo: “Uai eu trabalhava pra um parente meu, mas não tenho 

nenhum documento, nós começamos com 12 anos, eu e meu irmão” 

  No momento de apontar quanto tempo têm de trabalho, questionam se é contando o 

tempo de trabalho sem carteira assinada, ou só a partir de quando começaram a trabalhar de 

carteira assinada. Solicitam então que conte todo o seu tempo de trabalho, e eles assim o 

realizando um corte entre tempo de trabalho, sem carteira e depois que tiveram suas carteiras 

de trabalho assinadas, principalmente os terceirizados. Neste momento demonstram refletir 

sobre sua história de trabalho e vínculo de emprego, demonstrando uma diferenciação entre 

trabalho e emprego reconhecendo o tempo em que trabalharam sem vínculo empregatício e 

lamentam por isso, vendo este tempo como um tempo desperdiçado, cimo um tempo de 

exploração, e que levaram os ao afastamento dos estudos. 

  Em alguns casos como um tempo que foi válido, valorizando-o como tempo de 

experiência de trabalho e como forma, através do trabalho ajudar a sustentar os irmãos, os 

pais e a si próprio. 



 3

  Quando questionados se gostam do trabalho respondem: 

  _ “Gosto”; 

  _  “Gosto muito”   

  _ “Gosto muito...muito... muito.  Não gosto nem de férias. Só gosto de 

trabalhar!”(MNS) 

  Uma das entrevistadas afirma: _ “Eu gosto, já acostumei, não dizendo que eu tô 

acomodada”! 

  Outra diz: 

  _ “Gosto aqui é como se eu tivesse chegando lá em casa. Chego aqui às seis e meia 

da manhã e já começo meu serviço na copa, porque é só eu lá”. 

  Algumas  associam casa e trabalho, sendo que, para umas chegar ao trabalho é como 

se estivessem chegando em casa no sentido do ambiente de trabalho proporcionar sensação de 

bem-estar , de estar bem ambientada, de se sentir bem com relação ao trabalho e as relações 

pessoais.  Outras no sentido de ser um motivo de sair de casa, ocupar o tempo, como por 

exemplo: LCB, que afirma: “gosto, não gosto de ficar em casa não.” Uma outra entrevistada  

se refere ao trabalho como sendo uma terapia e em um dado momento da entrevista quando 

questionada sobre o sentido do trabalho associa-o a casa e diz: “Quando eu não venho para o 

serviço me dá uma 'deprê' em casa”.(ECS). 

   Quanto ao histórico educacional constata-se passaram por experiências escolares, em 

alguns casos após ter ingressado no mundo do trabalho e em outros casos passaram por um 

curto período pela escola em média 4( quatro anos) e outros por um período um pouco mais 

prolongado, mas também marcado por trajetórias de fracasso, como repetir de ano várias 

vezes. 

  Todos os entrevistados tiveram que interromper os estudos em alguma fase da vida, o 

que segundo os mesmos tais interrupções foram motivadas por:  
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  Nota-se que em relação aos motivos que levaram a interrupção foi em primeiro lugar, 

a impossibilidade de conciliar trabalho e estudo. 

  Em segundo lugar impossibilidade de conciliar estudo e vida familiar, em terceiro 

lugar problemas pessoais os quais não foram especificados e em quarto falta de condições 

seguidos por  dois tópicos que ocupam a quinto lugar: desinteresse e falta de apoio familiar. 

  Quando questionados sobre porque resolveu fazer o curso de Alfabetização de Jovens 

e Adultos, apresentam respostas como:  

  “Porque o curso oferecido no Ipasgo facilita porque pode parar o serviço pra gente 

estudar.”  

  “Porque as aulas acontecem no horário de trabalho” 

“Porque quero aprender mais” 

  “Porque quero concluir os estudos” 
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  '“Porque quero passar de ano” diz esse entrevistado que revela: “levei muita bomba 

na escola”. 

  “Porque quero atualizar os meus estudos” 

  “Porque quero mudar de cargo” 

  “Porque quero ajudar filhos nas tarefas escolares”. 

 
  Dentre as expectativas em relação às aulas na modalidade AJA (alfabetização de 

Jovens Adultos) no IPASGO, as mais apontadas foram: 

  Promoção de cargo; 

  Concluir o Ensino fundamental; 

Aprender mais; 

Aprender a ler e escrever; 

  Aprender informática, 

  Aprender “mexer” na Internet; 

  Prestar concursos; 

  Melhorar as condições de vida; 

  Conseguir um emprego melhor;  

Aprender inglês. 
 
  A maioria afirma que o curso atende suas expectativas, alguns lembraram que não 

estão tendo aulas de informática, e que esperam logo começar a praticar no computador. De 

modo geral foi apontado aspectos positivos em relação ao curso e ao atendimento das 

expectativas de cada um, como por exemplo, o fato de estar melhorando a leitura e 

compreensão das leituras, de estar melhorando no “ensino da matemática”. As professoras 

foram bastante elogiadas, pela maioria dos alunos que demonstrou um vínculo positivo com 

as professoras e conseqüentemente com a aprendizagem.  

  Reconhecendo a importância de haver um bom vínculo entre professor e aluno, 

citamos Haidt (2000, p. 7), que lembra:  
 

Cada um de nós conserva imagens inesquecíveis dos primeiros dias de aula e da 
lenta odisséia pedagógica a que se deve o desenvolvimento do nosso espírito e, em 
larga medida, a formação da nossa personalidade. O que nos ensinaram a matéria 
desse ensino, perdeu-se. Mas, se adultos esquecemos o que em criança aprendemos, 
o que nunca desaparece é o clima desses dias de colégio: as aulas e o recreio, os 
exercícios e os jogos,os colegas. 

 

  No caso do ensino de jovens e adultos, por seu caráter particular em relação à 

educação básica, onde trabalhadores não contemplaram sua educação básica em uma escola 
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regular, essa relação se estreita a tal ponto de se levar a confundir com relações fraternais e às 

vezes até paternais, onde o aluno faz do professor uma ponte para o pleno acesso ao exercício 

de sua cidadania, visando uma capacitação no mercado de trabalho para concorrer em uma 

sociedade considerada, de um ponto de vista crítico, rotuladora e esmagadora.  

  O educador exerce um papel de “mediador e incentivador” entre cada aluno e os 

modelos culturais.  O educador deve sempre estar motivado para ensinar e ser um 

incentivador na construção do saber. O bom relacionamento na sala de aula é quase sempre 

tão importante quanto à variedade de métodos e recursos instrucionais utilizados. Podemos 

sentir que o relacionamento entre os elementos de uma classe é bom quando vemos os alunos 

alegres, bem humorados e seguros enquanto desenvolvem as atividades de aprendizagem. 

  O educador como líder, é o responsável pelo bom relacionamento. Sua influencia na 

sala de aula é muito grande, e a criação de um clima que favoreça ou desfavoreça a 

aprendizagem depende principalmente do professor. 

  O verdadeiro educador, para Freire (1996), atua numa linha de educação 

problematizadora ou conscientizadora, visando ajudar a superar a relação opressor/oprimido. 

Essa educação problematizadora ou conscientizadora, objetiva o desenvolvimento da 

consciência critica e da liberdade. Professor e aluno são, portanto, sujeitos de um processo em 

que crescem juntos, porque, nas palavras de Freire “... ninguém educa ninguém, ninguém se 

educa, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”. 

  Os entrevistados em sua maioria dizem não ter dificuldades para continuar 

freqüentando às aulas no IPASGO devido as permissões concedidas por suas chefias 

(presidente do Instituto e supervisor, gerentes, coordenadores de unidades e  de serviços 

gerais) para estudarem no horário de trabalho e apontam também essas facilidades para 

permanecer no curso, dizendo que por esses motivos nunca pensaram em desistir. Como 

podemos ilustrar através da fala do Sr. JSM: “O presidente deu chance, a gente pode até 

deixar o trabalho pra ir pra aula, e quanto mais a gente aprende é melhor”.  

  Há de se observar que os motivos citados em relação as dificuldades de continuar a 

estudar estão mais associados às questões metodológicas do que às questões relacionais ou à 

alguma dificuldade vivenciada no passado como: dificuldade em conciliar trabalho e estudo 

ou vida familiar e estudo. 

  Uma das alunas (LCB) diz: que já pensou em desistir devido a dificuldade para 

aprender ler, e comenta que a professora X  parece dar mais atenção para quem já está mais 

adiantado. Questionei se ela faz perguntas, se solicita atenção da professora para si, e ela disse 

que não, então a orientei a fazer perguntas, à solicitar a atenção da professora e expor pra ela 
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as dificuldades antes que essas dificuldades aumentem mais ainda.  Esta mesma aluna diz que 

o curso não está sendo de acordo com o que esperava e fala em tom nervoso: “Porque não tô 

aprendendo nada. O problema é a leitura. “Aprendo assim”..., diz referindo-se às atividades 

que desempenha no trabalho e outras atividades propostas como fazer sabonete artesanal, 

“porque sou muito de guardar as coisas na mente”. Aprendi fazer detergente, sabonete e isso 

é muito bom.” 

  Outro aluno o Sr. JSM, diz já ter pensado em desistir e explica o motivo: “porque tem 

uma turminha mais adiantada e eu não consigo copiar do quadro e a professora tem que 

apagar o quadro logo, porque o quadro é pequeno.”  Mesmo tendo afirmado no item anterior 

que o curso estava atendendo suas expectativas porque estava aprendendo ler: “Pra ler eu tô 

bom Venerandia, mas pra escrever o problema que tenho na mão me atrapalha, mas eu tenho 

boa vontade.” 

  Dessa forma vimos o quanto é importante que o professor abandone a expectativa de 

homogeneidade e pare de persegui-la em relação aos educandos. É necessário um olhar 

individualizado, a fim de identificar as reais necessidades de cada aluno, respeitando também 

no que se refere ao seu momento de aprendizagem e que principalmente, reconheçam suas 

especificidades culturais, sua identidade. 

  À respeito da identificação das especificidades do adulto, Marta Khol (2005)comenta: 

“O adulto está inserido no mundo do trabalho e das relações interpessoais, de  um modo 

diferente daquele da criança e do adolescente.” e por isso mesmo temos que buscar 

conhecimento  e analisar cuidadosamente o  funcionamento cognitivo adulto, ou seja, como 

são seus processos de aprendizagem, conhecer quais são suas habilidades e dificuldades, 

perceber e questionar sobre suas expectativas, o que buscam na escola, identificar suas 

dificuldades , suas potencialidades. 

  Na psicologia os estudos sobre os processos de construção de conhecimento do adulto 

são menos explorados que os processos cognitivos da criança e adolescente, portanto, há 

muito que se investigar nessa área. 

  Ao falar sobre os problemas decorrentes da inadequação das propostas de educação 

para os adultos e sobre o ensino regular, Oliveira (2004) considera que tanto a EJA quanto o 

ensino regular estão relacionados a uma concepção dominante a respeito dos modos como os 

processos de aprendizagem se desenvolvem fundamentada na imagem da “árvore do 

conhecimento” a qual se constitui em uma forma linear, rígida de se trabalhar o 

conhecimento. A fim de promover a superação dessa imagem a autora propõe a “tessitura do 

conhecimento em rede”, que pressupõe que as informações às quais são submetidos os 
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sujeitos sociais, só passam a constituir conhecimento para eles quando podem se enredar aos 

já existentes na rede de saberes de cada um, ganhando um sentido próprio, não 

necessariamente aquele que o professor pressupõe enquanto sentido. 

  Entendemos que dizer algo a alguém não provoca aprendizagem, a menos que aquilo 

que foi dito possa entrar em conexão com os interesses, crenças, valores ou saberes dos 

educandos. 

  Em relação à importância dos estudos para eles indicam os estudos como algo 

importante e fundamental em suas vidas e atribuem muitas vezes as condições atuais de 

sobrevivência e de trabalho ao pouco estudo. 

  Alguns falam que estudar é importante porque  pode melhorar também nas relações de 

trabalho, como cita uma das alunas mais jovens da turma (ECV, 28 anos): “Pelo menos na 

maneira de eu estar com outras pessoas, é a primeira vez que trabalho com tanta gente. Eu 

gosto mais é de ficar sozinha, mas tô aprendendo a conviver com os outros”.  

  Outros vêem como possibilidade de ampliar sua visão de mundo, como é o caso da  

aluna (LCB, 46 anos): “Largar de ser cega, porque quem não sabe ler é cega no mundo. 

Ainda bem que Deus me dá muita luz e eu busco aprender. É muito triste você depender dos 

outros pra saber o que tá escrito.”  

  Ao comentar sobre a escola idealizada pelos alunos adultos Barreto (1994), alerta que 

a escola produz o contrário do que eles pensam e lembra que o aluno que procura acredita que  

esta escola  deverá ajudá-lo a obter os conhecimentos necessários e a uma vida melhor e 

socialmente valorizado. Sendo assim: “ideologizado pela sociedade, assumiu que é o culpado 

pela situação indesejável em que vive e busca superar. Se tivesse estudado não estaria 

assim....” Vivencia dessa forma, toda essa culpabilização, sem perceber que vive em uma 

sociedade de classes cujas relações interferem em seu destino. 

  Sobre as relações estabelecidas entre trabalho e educação, podemos constatar que 

quase todos vêem nos estudos uma possibilidade no sentido desenvolvimento pessoal e 

profissional, melhorar o desempenho no trabalho, e alguns vislumbram a possibilidade de 

mudança de cargo ou de poder trabalhar num emprego “melhor”. 

  Quando questionados se os estudos podem melhorar o seu trabalho e em caso 

afirmativo, em que sentido, apenas dois dos entrevistados (Sr. JM, 60 anos) disse não 

acreditar que os estudos podem melhorar o trabalho, alegando que já está com a idade 

avançada, já mais perto de aposentar e diz: “Eu não acredito, porque eu nem penso em 

melhorar por essa empresa, porque eu não tenho tido oportunidade de melhorar, entrei nesse 

serviço e tô até hoje no mesmo cargo. Nunca falei pra eles melhorar o cargo.”  
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  E D. 55 anos, que diz: “Eu acho que não, mas pode ser que algum dia muda alguma 

coisa , o governo.”  

 Podemos levantar a hipótese que a falta de perspectiva apresentada pode ser 

relacionada ao fato de terem idades mais avançadas e próximas ao momento da aposentadoria 

o que os leva a acreditar que depois de tantos anos de trabalho não tiveram os devidos  

reconhecimentos e recompensas financeiras em função de seus trabalhos, não será agora que 

terá e mesmo que acreditem que algo mudará  acreditam e dizem que até lá já se aposentaram. 

 Os outros entrevistados afirmaram que os estudos podem melhorar o seu trabalho e 

quando questionadas em que sentido os estudos pode melhorar o trabalho, apresentam as 

seguintes argumentações: 

  - Alguns apontam mudanças pessoais, na forma de lidar nas relações com as relações 

interpessoais no trabalho, como a entrevistada Edi : “ Sim, pelo menos na maneira de eu estar 

com outras pessoas, é a primeira vez que trabalho com tanta gente. Eu gosto mais de ficar 

sozinha, mas tô aprendendo a conviver com os outros.” (ECV). 

  _ “pode sim e muito. Acho que até no ciclo de amizades, aprender a mudar as coisas o 

meu jeito no trabalho;”(LRD). 

  _ “No salário  eu posso ganhar melhor. Na verdade em tudo né! O estudo melhora, 

até na convivência com as pessoas você tando estudando você aprende mais coisas.”( 

Sr.VST). 

  Alguns apontam para a possibilidade de melhorar as habilidades e competências para o 

desenvolvimento do trabalho através do estudo, como é o caso destes:  

  _ “Sim, posso melhorar na profissão mesmo né”. No desenvolvimento profissional. 

(dona  CSN). 

  _ “Ah pode”! É você desenvolve o trabalho mais rápido, é mais transparente, porque 

passa a conhecer mais. Antes eu nem sabia ligar o computador, agora faço muitas coisas 

usando o computador, depois que fiz um curso no pela Escola de Governo, diz Sr.CLS. 

  _ “ Sim pode mas não o da firma. Daqui só se tiver mais estudos e curso de 

informática, ajuda a subir. Fora daqui me ajuda porque eu trabalho vendendo Avon, da 

Natura  e o estudo me ajuda a ler as fragrâncias e produtos que vem em outras línguas, em 

inglês e a gente tem que saber.”(NMS)  

  Neste momento, D.N. comenta que precisa aprender informática pra usar a Internet, 

porque a Natura quer que passe os pedidos por e-mail e que quando passa assim pode até  

ganhar uns prêmios. 
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  Dessa forma constata-se que muitos destes educandos/trabalhadores anseiam por 

melhorar sua capacidade de trabalho aderindo ou se adaptando às novas exigências do 

mercado de trabalho que a cada dia mais adotam novos recursos tecnológicos. 

  Um grupo  acredita que os estudos pode contribuir para concluir as fases do ensino 

fundamental, fazer o segundo grau e alguns demonstram o desejo de fazer um curso de nível 

superior, sendo que  a maioria atribui aos estudos a possibilidade de mudança de cargo, ou ao 

menos de função e de mobilidade nos espaços físicos de trabalho. 

  _“Para nós foi uma decepção muito grande  quando nós ficamos sabendo que nós não 

podia mudar de cargo porque não podia nem entrar no Plano de Cargo e salário, porque não 

tinha nem o primeiro grau concluído. A gente concluindo pode mudar de sessão.” afirma com 

tristeza (D.ESS). 

  _ “Quero concluir porque quem sabe até melhoro meu cargo né. Se eu pudesse fazer 

até o segundo grau é o meu desejo.”(KLO). 

  _ “Pode melhora em tudo né, não vou ficar morrendo numa sala, passando mal, 

porque sei que posso mudar de sessão, porque pra efetivo é mais fácil.”(LCB). 

  _ “““ Eu posso tá mudando pra outro tipo de serviço, trabalhando em outra 

área”.(RFJ). 

  _ “Posso melhorar o cargo”. Mesmo que não seja aqui, mas arrumar outro emprego 

melhor.(ZNM) 

  _ “Muito”. Assim por exemplo, principalmente pelo salário. Quanto mais a gente 

estuda tem mais possibilidade pra gente subir de cargo e melhora o salário.(MZM). 

   
  Essa correlação estudo/aumento de salário não é tão direta... Isso é preocupante.. Neste 

sentido é importante alertar quanto a alguns equívocos na definição do papel da escola 

fundamental.  

  Segundo Paro (1999), escola fundamental assume uma dupla responsabilidade social: 

por um lado, mediadora indispensável para a cidadania, ao prover de forma organizada e 

sistematizada a educação que atualiza historicamente as gerações, por outro, não pode dar 

conta de todo o saber produzido historicamente, fazendo isso de modo seletivo, ou seja, 

priorizando o que é considerado mais relevante para a formação dos cidadãos.  

  Ao propor uma análise da prática da escola, com frieza , Paro, observa que “a escola 

procura fazer”, na ação de seus professores e no atendimento as aspirações e expectativas de 

seus usuários, o que aparece sempre como perspectiva essencial é o mercado de trabalho 

(agora visando o emprego imediato; no futuro, no futuro visando à preparação para a 
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universidade). Neste caso dos alunos do Ipasgo os mesmos têm expectativas voltadas em 

grande parte para o mercado de trabalho. 

  Muitos associam neste momento o termo trabalho ao termo emprego, falando sobre as 

possibilidades de melhoria relacionadas ao emprego e considerando as reais e falsas 

possibilidades de acordo com seu vínculo empregatício.  

  Ao solicitar aos entrevistados que conceituem trabalho, ou seja, que respondam à 

pergunta: 

  Para você o que é trabalho? 

  Estes respondem atribuindo ao trabalho um papel central em suas vidas, enquanto 

forma de garantir a subsistência, forma de garantir a saúde, promover o bem-estar físico e 

mental, exercitar a capacidade de transformação do ambiente e das pessoas através do 

trabalho como fica demonstrado nestas falas: 

  “Uai! O trabalho é o sustento pra minha casa, porque se eu não trabalhar, como é que 

eu vou comer, vestir? O trabalho faz parte da profissão e é bom pra todo mundo. Em primeiro 

lugar o estudo, depois o trabalho” (ECS). 

  “O trabalho a pessoa levantar cedo. Trabalhar é saúde. O trabalho ocupa o tempo e é 

pra sobreviver, porque as coisas não caem do caem do céu.”(JSM) 

  “Eu acho que tudo é trabalho, até de você ir ali plantar uma árvore, você já tá 

trabalhando”. (LCB) 

  “É uma sobrevivência né?”.(CSN) 

  “O trabalho é muito bom, é sinal que você tem possibilidades, só de saber que você tá 

aqui trabalhando tá desenvolvendo né”(ESS). 

  “Ah o trabalho é tudo pra mim, é uma terapia, me deixa tranqüila, quando tô aqui 

trabalhando esqueço os problemas. Quando tô aqui é ótimo!” (KLO) 

  “Trabalho é um meio de ocupar o tempo, de aprender muito, ocupar a cabeça, porque 

se a gente ficar parado é perigoso até entrar em depressão. Tem que ocupar o tempo com 

alguma coisa”.(ONB). 

  “É muito importante pra mim”. O trabalho é força de vontade e eu gosto muito de 

trabalhar e preciso também, porque sem o trabalho a gente não vevi né amiga?'.(MZM). 

  “Trabalho pra mim é  alegria, meu passa tempo preferido , meu lazer, minha história, 

é tudo pra mim: satisfação, fisioterapia.” (NMS). 

  “Pra mim trabalho é vida. É isso aí....Diz refletindo sobre sua própria fala,... é ter 

responsabilidade”. (VSF). 
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  “Meu trabalho tá sendo mais que um trabalho pra mim. Por mais que eu trabalhe 10 

horas por dia, é cansativo mas, eu gosto do trabalho e é a primeira vez que trabalho num 

lugar que tem tanta gente e tem dia que me sinto tão bem, mas tem dia que sinto muita 

energia negativa, quando chego em casa, é como se eu estivesse em outro mundo.”(ECV). 

  “O trabalho você sabe que a pessoa deve trabalhar, é um dever de todos nós, você não 

alcança nada na vida sem o trabalho. Também progride o Brasil.” (pausa) Neste momento de 

forma reflexiva, parece estar tentando apresentar um conceito formado no tempo em que 

freqüentava a escola, mas logo retoma a fala de convicto de que as transformações na 

natureza e no ambiente ocorre devido ao trabalho. E continua dizendo: “Se nós todos cruzasse 

os braços, não trabalhasse, esse poste que tá ali, essa árvore que ta aí plantada (aponta). 

Este prédio diz apontando para o prédio do Ipasgo, tudo isso não existiria” (ClAS). 

  A entrevistada (LRD) de uma forma muito interessante atribui ao trabalho as 

possibilidades de mudar a si mesmo e de mudar o outro: 

  “O trabalho pra mim é o jeito de eu mudar minha vida, mudar as pessoas que estão do 

meu lado, às vezes a pessoa está desanimado, reclamando de tudo do tanto que ganha e a 

gente fala querendo animar a pessoa, pra ela não ficar triste com o que ganha que tem gente 

que não tem nem emprego. Eu sou  mais feliz porque eu tenho meu trabalho e através dele 

estou conseguindo muitas coisas, voltar a estudar.” 

 Essa mesma entrevistada quando questionada sobre como deveria ser o trabalho diz: 

“Acho assim que o meu trabalho é igual todos os dias, é rotineiro, para ele ser diferente pra 

mim, eu tenho que procurar fazer diferente... no tratamento com as pessoas, o jeito de falar 

BOM DIA, melhorar a cada dia.”(LRD). 

 Esta fala nos remete aos pensamentos de alguns teóricos que realizaram estudos sobre 

a visão ontológica/ histórica e o princípio educativo do trabalho entre estes podemos lembrar 

Ciavatta (2005), como já foi citado no início deste trabalho, afirma que sobrevivência do ser 

humano depende de meios de vida obtidos mediante o trabalho ou algum tipo de ação sobre 

os recursos naturais, sobre o meio em que vivemos e “nesse intercâmbio com natureza o ser 

humano produz os bens de que necessita para viver, aperfeiçoa a si mesmo, gera 

conhecimentos, padrões culturais, relaciona com os demais e constitui a vida social”.   

 Outras duas entrevistadas não demonstram muita satisfação com o trabalho, como 

podemos notar através de seus relatos, percebem ou sentem o trabalho, como um dever, uma 

obrigatoriedade, para se manter: 

 “Ele ( o trabalho) é muito importante porque a gente necessita muito, não tem outra 

opção, tem que tá ali trabalhando, porque sem o trabalho a gente não vive, porque aí não tem 

dinheiro, aí vai juntando.”(RFJ). 
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 Já (ZNM), reduz o trabalho à rotina: “pra mim trabalhar é chegar todo dia meio dia, 

chegar e sair dez e meia...O trabalho é bom porque ninguém vive, não tem como se alimentar, 

vestir, pagar aluguel cuidar de filho.” 

 Quando a entrevistada são RFJ  é questionadas se o trabalho tem sentido em sua 

vida,  reforça a idéia de trabalho com o objetivo principal de garantia de sobrevivência e em 

seguida fala do gosto pelo trabalho. “Tem primeiro, porque a gente precisa, porque não é fácil 

vir trabalhar todos os dias e depois também porque a gente gosta”. 

 Também  ZNM, expressa o sentido do trabalho enfatizando o trabalho como forma de 

sobrevivência : “Sim como que vai viver sem o trabalho”? Penso moro de aluguel, 

desempregada?...O pouco com Deus é muito mas...(pausa) Neste momento, apesar de a 

entrevistada não revelar o pensamento deixando o no ar, no mas... 

 Dona Nicole, expressa um sentimento de satisfação e felicidade ao se referir ao 

trabalho como já vimos, quando define o que é trabalho para ela: 

 “Trabalho pra mim é  alegria, meu passa tempo preferido , meu lazer, minha história, 

é tudo pra mim: satisfação, fisioterapia.” (NMS). E reafirma tal sentimento ao expressar o 

sentido do trabalho: “Tem, Nossa Senhora...Eu não te falei que eu não gosto nem de férias, o 

trabalho faz parte da minha vida, da minha saúde. Se ficar sem trabalhar fico doente.” 

Lembramos que realmente ao ser questionada se gosta do trabalho ela respondeu:“Gosto 

muito..muito... muito.  Não gosto nem de férias. Só gosto de trabalhar!”(MNS) 

 Neste sentido podemos dizer que os momentos das entrevistas, favoreceram a pausa na 

lida do dia-a-dia para que pudessem pensar sobre o trabalho e para possibilitar que os 

entrevistados se percebessem no processo de trabalho e nas possibilidades que o mundo do 

trabalho oferece como o de aprender, como D. Laura fala em relação ao sentido do trabalho: 

“Tem sim, uma porque me ajuda financeiramente, desenvolve muito minha vida pessoal e 

profissional. Ajuda a conhecer novas pessoas. Sinto-me de bem com a vida. Levanto todos os 

dias com novos objetivos e o trabalho me ajuda a descobrir coisas novas”  (LRD). 

 Ressaltamos que a maioria, assim como no conceito de trabalho, expressa também  no 

sentido do trabalho a importância do mesmo enquanto forma de sobrevivência, como por 

exemplo: Sr. Valdo: “Tem muito sentido. Uai...o trabalho um dos sentidos é que como 

sobrevive sem trabalhar? Não tem jeito. Trabalhar é um meio de sobrevivência.”(VSF). 

 D.M.: “Tem sim, porque se não trabalhar você não vevi. Porque eu vivo desse salário 

e sustento meu netinho.” (MZM). 

 Demonstram também ao falar do sentido do trabalho, além da possibilidade de garantir 

a existência nota-se também que concebem o trabalho como algo inerente ao ser humano, à  
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natureza humana e forma de ter  uma vida digna e de atribuir um sentido para a própria 

vida como se pode perceber nas falas a seguir: 

 _”Eu acho que tem para todos né”. Faz parte da vida do ser humano né. Se ele não 

trabalha ele rouba. Todo mundo tem que trabalhar né de um jeito ou de outro, porque se não 

trabalhar como que vai viver?(LCB) 

 _“Tem. Primeiro porque você tem que ter uma vida digna, ter seu pão de cada dia 
para os filhos, o estudo. Sem o trabalho a gente não consegue nada né?”(CSN). 

 “Tem sim” responde em tom enfático: Se eu ficar de braço cruzado, chega a 
necessidade eu não tenho dinheiro. Se eu ficar de braço cruzado não trabalhar, não tenho 

condições de alcançar nada. 

 Primeiro Deus né, depois a saúde, depois o dinheiro. Deus que é dono da nossa 

vida.”(CLS)”. 

 _“Tem”! Responde KLO com convicção e complementa: “Sem ele a gente não 
sobrevive né e a gente se sente inútil. Eu não me vejo sem o trabalho”. 

 O trabalho é visto por alguns como uma forma de ocupar o tempo, como podemos 

constatar através de algumas argüições: 

 _ “Sim, muito !(sentido) O serviço é um meio pra sair de casa, ter ocupação, ter um 

salário, é pouco mas ajuda.” (ONB). 

 _ “Tem a gente passa o tempo ocupado, sem fazer nada o tempo passa até mais 
devagar, eu tando em casa ajudo a mulher, lavo vasilha. Eu, graças a Deus se eu ficar parado 

não penso besteira, Eu penso assim em arrumar minha casa sabe venerandia? Em ter  mais 

conforto , mas tem gente que se ficar parado só pensa o que não presta.” Deste modo é 

possível pensar que para Seu Zé o trabalho é uma forma também de planejar e melhorar sua 

vida, bem como de organizar o pensamento no sentido de realizar seus planos e manter um 

equilíbrio financeiro e mental. 

 O trabalho também se apresenta no sentido de existência, de manutenção da saúde 
física e/ou mental, visto que algumas entrevistadas comentam: 

 _ “ Lóogico! A gente sem o trabalho não é nada, trabalhando é que a gente vive. Vive 

do suor. O trabalho é uma terapia pra mim. Eu sinto que estou curando da depressão com o 

trabalho.”(ECV). 

 _ “Tem”. Quando eu não venho para o serviço, me dá uma 'deprê' em casa, tem muito 

sentido esse trabalho pra mim. É desse trabalho aqui que eu mantenho minha família, minha 
vida. (ECS). 

 E finalmente foi possível verificar o sentido do trabalho associado à possibilidade 

de aprendizagem como fica claro, na fala de Dona Eterna, quando questionada sobre o 
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sentido do trabalho para ela, bem como nas próximas categorias de análises que investiga 

sobre a possibilidade do trabalho contribuir com a aprendizagem, com base no trabalho 

enquanto princípio educativo, e ainda, a possibilidade de promover a reflexão em torno das 

mudanças no trabalho instigando os entrevistados a responderem como acha que deveria se o 

trabalho. 

 _ “Ah eu acho bom meu trabalho. Eu penso assim que eu estou trabalhando aqui e de 

todo jeito o meu trabalho aqui é valiosíssimo em minha vida, porque aqui tenho mais chance 

de estudar, porque se eu não estudar aqui, à noite quando chego em casa, muito cansada eu 

não consigo estudar.”(ESS) 

 Ao afirmar que o trabalho contribui para a aprendizagem, um grupo relata situações 

informais de aprendizagem enquanto outro relata situações, formais e sistematizadas, como: 

orientações para executar suas atividades e referentes ao Projeto - AJA, no Ipasgo. 

 KLO diz “porque eu convivo com as pessoas e você vai aprendendo enquanto 

converso com as pessoas. De tudo a gente tira proveito né?” 

 _“Em tudo. No trabalho você aprende a cada dia mais. Você vai aprendendo com as 

pessoas, com a convivência”.(LCB) 

 _“Sim trabalhando é que se aprende né!”(JSM) 

 _“Ué a gente vai trabalhando e aprendendo mais né, de tudo um pouco. Igual entrar 

numa sala pra limpar, a gente fica ali um pouco e ouvi uma conversa daqui outra dali e vai 

aprendendo.”(RFJ) 

 _ “Ao trabalhar com as colônias, produtos, eu aprendo ao trabalhar aqui. Aprendo a 

ser mais educada. Aqui até pra pedir as coisas que é da obrigação da gente todos pedem por 

favor!” 

 _ “ É igual eu falei pra você, é muita gente, cada um uma cabeça diferente, acabo 

aprendendo muito, cada um tem uma história pra contar”(ECV). 

 _ “Sim, tendo sabedoria né. Se você tem conhecimento, você tem como lidar com 

situações do trabalho e as pessoas não te passam pra trás né?” (CSN). 

 Surgem também respostas ressaltam a importância interesse de aprender e de buscar o  

aperfeiçoamento de habilidades técnicas ou mesmo a aquisição de novos conhecimentos e 

habilidades, para melhorar o desempenho ou no caso de mudanças de sessões de trabalho, 

continuar tendo um bom desempenho e corresponder  às suas próprias expectativas e de seus 

coordenadores: 

 _ “Pode, a cada dia que passa a gente aprende coisas novas no trabalho e depende de 

você querer, você vai longe. Apontando para uma máquina de xérox diz:“ Uma máquina 
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dessas, a gente aprende a pôr papel, resolver problemas, falhas como o atola mento de papel, 

limpeza da máquina e outros problemas. Tem muito segredo... Se eu mudar de sessão, por 

exemplo, vou ter que aprender outras coisas se eu quiser eu aprendo. Depende de querer e ter 

pessoa lá pra ensinar no início.”(CLS)”. 

 _“Já trabalhei no Multi-atendimento, por muito tempo e aprendi muito, fiz curso de 

digitação, atendimento ao público, mas lá era muita pressão. Nesta época a chefe era outra. 

Tinha muitos supervisores, cobranças, por parte de chefes e usuários. Na minha idade, não 

precisava daquele controle todo para trabalhar”. (diz ONB). Agora na outra sessão  comenta  

que é bem melhor e diz e quando questionada sobre o que deveria mudar no trabalho 

responde: “ Não acho que deveria ser diferente. É bom deste jeito.”( ONB). 

 _“Pode e muito. Facilita muita coisa. Pra gente é muito melhor! Eu trabalhando eu 

aprendo mais, igual lá na gráfica, eu aprendo a mexer com as máquinas, com o computador. 

Quando chega um documento pra gente tirar cópia a gente olha lá no computador se a 

revisão está em dias, porque se não tiver em dias, a gente não tira a cópia não e pede pra 

levar pra 'Qualidade'.”(MZM). 

 Vejamos agora algumas respostas apontando para a possibilidade do trabalho 

contribuir para a aprendizagem formal: 

 _ “Pode sim! Porque se eu não tivesse trabalhando aqui eu não estaria estudando. 

Cada minuto, cada segundo que passa você tá vivendo, você tá aprendendo coisas novas” 

(VSF). Nota-se aí a confirmação de que a aprendizagem apresenta um caráter processual. 

“Aprendemos durante toda a vida.” 

 _ “Você tem que tirar um tempo pra trabalhar e um tempo pra estudar. Agora eu acho 

assim que essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, firma nenhuma nunca deu pra nós, 

então a gente tem que aproveitar”. Diz ECS, referindo-se ao projeto AJA. 

 _ “Quando eles liberam a gente pra estudar, no horário de trabalho, eles 

(coordenação) já estão ajudando”. E lá na copa a gente vai escutando as pessoas 

conversando e vai aprendendo, sabendo das coisas novas. (ESS). 

 Quando questionados à respeito de como acha que deveria ser os trabalho, um grupo 

aponta para a necessidade de mudanças em termos salariais, mudança de carga horária, 

mudança na distribuição de tarefas ou na forma de colaboração entre os colegas, outros dizem 

que está bom assim como está e que não precisa mudar nada.  

 Dentre as mudanças que reivindicam melhores salários e redução de carga horária 

podemos citar: 
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 _“Acho que deveria aumentar o salário. Trabalho tem muito. Exigências tem muitas. 

Às vezes trabalho muito até fim de semana, mas a remuneração não dá pra alcançar os 

objetivos. Só isso podia mudar”.(CLS)  

 _ ““Eu acho que teria que ter um salário melhor, melhorando isso, não precisa mais 

nada, só saúde e a gente vai tocando o barco. Pra gente tá tudo bom demais. ” (VSF). 

 _ “ Ué tinha só que ganhar mais um pouco né? O trabalho é muito, o dinheiro é 

pouco!”(ZMN) 

 _“Menos pesado, menos cansativo. A carga horária é muita- das 7 às 17 horas-. 

Tirando uma hora de almoço é 9horas”.(RFJ). 

 _“Acho que devia ser diferente a carga horária é devia ser de 6 horas. Eles falam que 

a gente faz 8 horas mas o ideal é que fosse 6 horas, porque  a gente dedica muita parte da 

vida ao trabalho e as coisas da gente vai ficando pra última hora e a vida vai 

passando...”(CSN). 

 _”Não acho que não deveria mudar nada, no geral, mas falando na firma deveria 

mudar a carga horária”.(ECV). 

 _ “Acho que deveria mudar a carga-horária para 6 horas. Acho que 8 horas é muito 

tempo de serviço, às vezes se saísse duas ou três horas mais cedo dava tempo de fazer alguma 

coisa e ganhar um dinheirinho a mais pra ajudar né?”.(ECS). 

 Nota-se que as reivindicações por menor carga – horária é maior que os anseios por 

aumento de salário. Fica claro que os trabalhadores percebem essa carga horária como 

abusiva e comentam que não tem nenhum benefício por trabalhar à noite, nenhum adicional 

noturno, e informam que o pessoal do Call Center tem, mas eles não têm nada disso. 

 Vejamos agora mudanças apontadas no sentido de mudanças comportamentais em 

relação à cooperação no trabalho e sentimento de justiça e recompensa e satisfação com 

o trabalho e colegas: 

 _“Se cada um tivesse a consciência de fazer seu trabalho sem escorar nos outros seria 

melhor”(LCB) 

 _“Uai, é porque tem uns que trabalha menos e ganha o mesmo tanto dos que 

trabalham muito. Se tivesse mais esforço, mais gerencia... Esclarece que não é falta de 

gerencia do chefe e sim da própria pessoa.... se a pessoa pensasse: tô trabalhando menos vou 

igualar o trabalho”. E prossegue seu pensamento dizendo: “Hoje em dia pelo tanto que a 

gente recebe não tá compensando trabalhar muito mesmo não. A pessoa é que tem que ter 

consciência. Eu trabalho muito, faço minha parte pra não dar o que falar:'Oh ! O fulano não 

tá querendo nada com a dureza não! O mais importante não é a gerencia é a consciência da 
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pessoa.”(Seu Zé). 

 _“Eu gosto demais  de trabalhar ali”- diz referindo-se à gráfica- “as meninas falam 

pra eu dali, mas lá  é muito mais tranqüilo. Porque ali cada um tem um problema, ninguém é 

sadio, mas um vai ajudando o outro e assim vai.”(MZM) 

 _ “Acho que deveria mudar a carga-horária para 6 horas. Acho que 8 horas é muito 

tempo de serviço, às vezes se saísse duas ou três horas mais cedo dava tempo de fazer alguma 

coisa e ganhar um dinheirinho a mais pra ajudar né?”.(ECS). 

 _“Nunca pensei nisso não..Cada trabalho tem um jeito né. Depende pra quem a gente 

ta trabalhando. Aqui a gente tem que seguir as regras".(KLO ) 

 _“Não acho que o trabalho deveria ser diferente não. Deve ser assim do jeito que 

tá”(NMS) 

 _ “ Não acho que deveria ser diferente. É bom deste jeito. Todo mundo respeita uns 

aos outros e têm consideração”( ONB) 

 _ “ Acho que onde eu tô ta bom, tenho que ficar lá porque tem pouca gente, só tem eu 

pra ficar lá na copa,  por enquanto não posso sair de lá, mas sou satisfeita na minha 

sessão.”(ESS). 

 É interessante notar que todos atribuem os fatores de satisfação ou insatisfação e 

possibilidades de mudança ou de não necessidade de mudanças à fatores externos, apenas 

uma das entrevistadas coloca-se claramente como uma pessoa capaz de transformar de mudar 

a forma como é realizado o seu trabalho e transformar as relações com as pessoas com as 

quais ela lida no dia-a-dia e comentou também sobre sua capacidade de discernir a forma 

como tratar cada um, por isso ressaltamos a fala de Laura: 

 _ “ Acho assim , que o meu trabalho é igual todos os dias,  é rotineiro, para ele ser 

diferente pra mim eu tenho que procurar fazer diferente... no tratamento com as pessoas, o 

jeito de falar bom dia, melhorar a cada dia.”(LRD). 

 Podemos questionar se as outras pessoas que disseram não necessitar de mudanças no 

trabalho seriam porque não acreditam que possa haver mudanças? Ou porque estão 

acomodados a uma situação?  Pensam que não são capazes de serem agentes, sujeitos 

transformadores da realidade? Ou quando dizem “tá bom desse jeito” é, simplesmente, porque 

estão felizes?  

 Ao analisar as respostas obtidas na entrevista é possível reafirmarmos a importância 

do Projeto AJA-Extensão no Ipasgo, para estes alunos/trabalhadores e apontar algumas 

considerações no sentido de resgatar a vinculação entre trabalho e educação, bem como 

repensar as mudanças ocorridas no mundo do trabalho, para proporcionar um ensino em que 
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se considere o sentido do trabalho para estes alunos/trabalhadores, buscando atender suas 

expectativas em relação aos estudos e ao trabalho. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

  Alguns problemas existentes na educação, principalmente na Educação de Adultos, 

decorrem de fatores como, falta de atendimento às suas expectativas, que como constata-se 

através dessa amostragem, está voltada para a realização de melhorias nas condições reais de 

vida e principalmente, no que se refere ao trabalho. 

  O trabalho enquanto categoria fundante do ser humano assume um papel central na 

vida destes estudantes/ trabalhadores, tanto é que quando se vêem na situação de escolha entre 

trabalhar e continuar estudando, não por opção, acabam sendo obrigados à abandonar os 

estudos, haja  visto que é no trabalho e por meio do trabalho que garantem sua existência, sua 

sobrevivência e vislumbram  melhorar essas condições. Ao abandonar os estudos, muitas 

vezes, voltam para os bancos escolares, pois também concebem a educação como uma forma 

de se alcançar um trabalho melhor que possibilite a eles um melhor atendimento de suas 

necessidades. Cabe-nos, então, verificar as reais necessidades e expectativas destes alunos a 

fim de buscar estratégias que possam atendê-las. 

  Neste sentido Paro (1999), alerta que servir o capital tem sido o grande erro da escola 

básica, cujas funções tem sido subsumidas  pela preocupação de como levar o aluno ao 

trabalho futuro, mas não de uma forma crítica,  apenas preparando-o para manter-se num 

trabalho alienado, e dessa forma sonegando um saber crítico. A escola precisa contribuir  de 

modo  favorecer uma visão crítica do trabalho para que o estudante possa  superar a situação 

de alienação e vivenciar uma situação de estudo e trabalho em busca de emancipação.  

  Outros problemas com o qual nos deparamos é a dificuldade em reconhecer a 

identidade deste público: sua forma de atuar no mundo, seus sonhos, projetos de vida. Muito 

já se tem pesquisado sobre o perfil destes alunos no Brasil e quando nos são apresentados de 

forma a apresentar suas características e dados estatísticos, sabemos que estes não são os 

alunos que estão ali na sala de aula, apesar de que os que estão ali fazem parte desse grupo 

maior e apresentam sim aquelas características. Aquele aluno das pesquisas não sei quem é, 

mas o aluno que está na sala de aula da minha escola tem face,  tem olhar... é real, por isso 

devo procurar o seu olhar...Seu olhar, ou seu seja, o que ele pensa sobre o trabalho, sobre os 

estudos, sua vida, sobre os progressos que pode ou não alcançar, quais são suas crenças, 

valores.. e tanto mais no sentido de ter uma postura diferenciada, entendendo e tratando-o 

como adulto na forma de relacionar com o mesmo e na forma de contribuir e intermediar o 

processo de ensino-aprendizagem. É preciso considerar não só a especificidade, mas também 

a diversidade deste público, quanto ao gênero, etnia, escolaridade, idade. 
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  O processo de ensino/aprendizagem fundamenta-se na compreensão de que 

aprendemos durante toda a vida e como já vimos pelas respostas dos alunos entrevistados em 

diversas situações, por meio das relações estabelecidas com a natureza e com o outro, enfim, 

com a sociedade. Desse modo a aprendizagem se ocorre na articulação permanente entre 

experiências vivenciadas e os conhecimentos historicamente acumulados. O conhecimento 

ocorre no sentido da práxis, mas deve superá-la e não pode ser concebido com como algo 

externo ou distante do sujeito, pois o mesmo é uma construção social que se estrutura através 

destas relações sociais. Observa-se também uma grande expectativa dos alunos do AJA em 

relação à melhoria de suas condições de trabalho e de vida o que implica em uma necessidade 

de implementações no projeto e o resgate de alguns objetivos já pensados inicialmente no 

sentido de integração da educação básica à educação profissional. 

 Portanto, sugere-se que nas abordagens teóricas e na elaboração de estratégias 

pedagógicas devemos valorizar priorizar e tomar como ponto de partida do processo de 

ensino-aprendizagem as experiências dos alunos, seus saberes, produzidos individualmente ou 

coletivamente bem como, viabilizar a construção coletiva do conhecimento.  

 Na nossa prática pedagógica, faz-se necessário também articular aspectos, e 

conhecimentos advindos das mudanças no mundo do trabalho, abordando e relacionando o 

processo de construção e reconstrução histórico e social do homem e da sociedade a valores 

éticos e ao exercício da plena cidadania.  Acreditamos que os primeiros passos já foram 

dados, quando iniciamos a reflexão sobre o trabalho, suas concepções, procuramos conhecer 

os alunos/ trabalhadores, investigando concepções e as relações estabelecidas entre educação 

e trabalho. Reconhecer a importância de uma proposta curricular de integração entre educação 

básica e educação profissional, é de suma importância para se pensar em estratégias 

pedagógicas, mas tudo isso é só um começo, um convite, para valorizar e buscar no coletivo, 

alunos e professores, estratégias de ensino que contemplem a educação integrada e o princípio 

educativo do trabalho. 
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